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 سخنی با شما؛ ویژۀ ریاضی و آمار

 

لموضوع او  

سانی بتوانید از سد خیالی آموزان علوم انرا طوری بنویسیم که شما دانش 01و  00، 01سعی ما بر این بوده است که کتاب ریاضی و آمار جامع 

درک نکردن »اند و برای تعداد زیادی از شما، برچسب که شما را از ریاضیات ترساندهگویم خیالی؟ برای آنریاضی عبور کنید. چرا می

توانید ما میکنید، شمی خوانید و فلسفه درکآموز انسانی که منطق میشما دانش»تان پیش آمده است که بگویند اند. و بسیار کم برایزده« ریاضی

چرا که ریاضیات، ذهنی انتزاعی نیاز دارد و منطق و فلسفه نیز سرشار از مفاهیم « ریاضیات را هم همانند آن دو درس به خوبی درک کنید.

 .انتزاعی هستند

 مموضوع دو

تر است و تمام مطالب کتاب درسی شما را پوشش تر و مفصلبینید جامعهای دیگر که در بازار میهای کتابدرسنامۀ این کتاب نسبت به درسنامه

 .هایی که از این مباحث آمده است به آسانی پاسخ دهیدتوانید به تمام سؤالدهد و اگر بر درسنامه مسلط باشد حتماً میمی

 مموضوع سو

بندی و بینید که ما سؤاالت را موضوعهای طرح شده دقت کنید میآیند، اما اگر به چینش سؤالهای این کتاب در ظاهر زیاد به نظر میسؤال

تان در آن مورد برطرف شود. و موضوع خواهید حل کنید تا مشکل احتمالیهای هر موضوعی را که میتوانید سؤالایم و شما میتیترسازی کرده

بندی آنها است. در این کتاب سعی شده است که سؤاالت به ترتیب آموزشی نوشته شوند و هر سوال مقدمه و ر مورد سؤاالت، ترتیبدیگر د

 .های بعدی باشدتمرینی برای سؤال

 دبخوانی چگونه ریاضی

 :خواهم این حرفم را دقیق رعایت کنیدآموزان میاز همۀ شما دانش

 .یرید و نه با خواندنگریاضی را با حل کردن یاد می

 .تمرین حل کنید ایمپس تست بزنید. نه چند تست، بلکه به تعدادی که در این کتاب برایتان تست آورده

 .ایم چک کنیدنامه نوشتهها را حتماً اول خودتان حل کنید و سپس حلتان را با پاسخی که در پاسختست

 اگر پیشرفت نکردید

هایی را روش های تشریحیکنید. نگران نباشید برای شما در پاسخروید و بعد گیر میحل را میحال نگران این هستید که بلد نیستید یا تا نیمۀ راه

 .ایم که شما با یادگیری یک روش، از عهدۀ حل چندین تست بر خواهید آمدگفته
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 کنیدچرا پیشرفت نمی

 .حل که در پاسخ تشریحی آمده است، باید حل کنیددانید چرا باید از این راهخوانید نمیت سؤال را میمشکل اصلی این جاست که وقتی صور

 حل ماراه

 .«هایی بود که ما از این روش، سؤال را حل کردیمدر صورت سؤال چه داده»ایم که ها گفتهتک سؤالایم: برای تکما این مشکل را حل کرده

ایم و با تالشی که شما خواهید کرد، میانگین درصد درس ریاضی را در رشتۀ انسانی افزایش بدهیم؛ و بی که نوشتهبسیار امیدوارم که با کتا

 .کنم که شما هم جزء همین گروه باشیدآرزو می

 هاایتغییر رشته

رشتۀ ریاضی یا تجربی که کنکور  آموزکشد از دانشآموز جدی علوم انسانی وقتی برای درس ریاضی زحمت میام که یک دانشبه تجربه دیده

کنند چون تمام های ریاضی و تجربی، فکر میآموزان رشتهآورد. چرا؟ برای این که به طور معمول دانشدهد، نتیجۀ بهتری میانسانی می

شروع  شما از همان ابتدا از تست اند، پس بلدند. این اشتباه را شما تکرار نکنید. پیشنهادم این است کههای ریاضی انسانی را خواندهمباحث کتاب

 .های تشریحی مطالب را یاد بگیرید. در صورتی که به مشکل برخوردید به درسنامه برگردیدکنید و به کمک پاسخ

 هدیه ویژه انسانیها

 فایل ترمینولوژی )روش مطالعه، تدریس، طرح درس و مشاوره( ویژه ریاضی و آمار را دانلود کنید

 فایل های ضمیمه

 روش مطالعه ریاضی و آمار انسانی؛ نظام جدید. از صفر تا درصد مورد نیازتان
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